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Ελεσθερία έκθραζης και διαδίκησο  
  

του Παναγιώτη Μαντζούφα
1
 

 

 

Πνιιέο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

νθείινληαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηδίσο ε πιεξνθνξηαθή επαλάζηαζε, 

πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ γελίθεπζε ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ σο κεζφδνπ επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Οη λέεο 

ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο, ππνθαζηζηψληαο παξαδνζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, δεκηνπξγνχλ λέα πεδία επηθνηλσλίαο θαη νπζηαζηηθά 

νδεγνχλ ζε κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο
2
. Κάζε εηθφλα θαη ήρνο 

κπνξεί λα κεηαγξαθεί ζηε γιψζζα ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο κε 

απνηέιεζκα λα δηεπξχλεηαη ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο, 

δηαθίλεζεο θαη αλαπαξαγσγήο δεδνκέλσλ ζε ςεθηαθή κνξθή
3
. Η 

θαηλνηνκία ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγία έγθεηηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηεο λα 

ελζσκαηψλεηαη ζηηο εθαξκνγέο πνηθίισλ ηερλνινγηθψλ θιάδσλ, θαηά 

ηξφπν πνπ λα κεηαβάιιεη ξηδηθά ηα δεδνκέλα ηεο παξαγσγήο, αιιά 

θπξίσο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ ηαρχηεηα 

κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ θαη νπζηαζηηθά θαηαξγψληαο ηνπο ρξνληθνχο 

θαη ρσξηθνχο πεξηνξηζκνχο.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα ηεο εθαξκνγήο ηεο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο (ΜΜΔ). Δθεί παξαηεξείηαη κηα ζπλερψο δηεπξπλφκελε 

ηερλνινγηθή ζχγθιηζε -κε άμνλα ηελ πιεξνθνξηθή- πνπ νδεγεί ζηελ 

δηαζχλδεζε πιεξνθνξηθήο, ΜΜΔ θαη ηειεπηθνηλσληψλ ζε εληαίεο 

ηερλνινγηθέο δνκέο
4
.  

Σν δηαδίθηπν είλαη ην πξφηππν ησλ παξαπάλσ εθαξκνγψλ
5
, δηφηη 

έρεη θαηνξζψζεη λα ελψζεη ζε έλα απέξαλην θαη άθεληξν δίθηπν 
                                                        

1
 Δπ. Καζεγεηήο Ννκηθήο ζην ΑΠΘ.  

Σν άξζξν δεκνζηεχζεθε ζην πεξηνδηθφ ‘ΔΝΔΚΔΝ’, Μάηνο 2009, ζ. 29 επ.  
2
 Βι. Y. Poullet, Basic Concept of Data Protection and new information technologies, 

ζηνλ ηφκν λνκνζεηηθά πξνβιήκαηα ηεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ, 1992, ζ. 325 

επ.  
3
 Βι. ηελ Πξάζηλε βίβιν ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ,  γηα ηελ 

ζχγθιηζε ησλ ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ ησλ Σειεπηθνηλσληψλ, ησλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο θαη ηεο 

Πιεξνθνξηθήο, COM (97) 632, 3-12-1997 θαη γεληθφηεξα γηα ηελ ζχγθιηζε βι. ελδεηθηηθά K. 

Grewlich, Covernance in Cyberspace, Access and Public Interest in Global Communications, 
Kluwer Law International, 1999, ζ. 19 επ. 

4
 Η ηερλνινγηθή ζχγθιηζε επέθεξε ζχκπησζε πνιιψλ θιάδσλ δηθαίνπ ζην ίδην 

ξπζκηζηηθφ πεδίν βι. Π. Ζέπη, Κξαηηθή ξχζκηζε θαη απηνξξχζκηζε ησλ ππεξιεσθφξσλ ησλ 
πιεξνθνξηψλ, Σν, 1999, ζ. 418 επ., Α. Σάκη, Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη χληαγκα, 

ΝνΒ, 2002, ζ. 28 επ.  
5
 Γηα κία απφ ηηο πξψηεο ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο λα εμεηαζζνχλ νη λνκηθνί θαλφλεο 

πνπ δηέπνπλ ην δηαδίθηπν ζηε ρψξα καο, βι. Θ. Καπάκωζηα, Γίθαην θαη Internet – Ννκηθά 
δεηήκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ, Αλη. άθθνπιαο, 2003, ζ. 2 επ., θαη γεληθφηεξα, εληειψο 
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πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ έλα ηεξάζηην αξηζκφ δεδνκέλσλ, πνπ 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, δίλνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα 

έρεη ζεσξεηηθά πξφζβαζε, κέζσ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ζε φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο αιιά θαη λα επηθνηλσλεί κε φινπο. Σν δηαδίθηπν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πξσηνθαλή πνηθηινκνξθία πεξηερνκέλνπ θαη ζην 

βαζκφ πνπ είλαη ην θαηεμνρήλ δηαδξαζηηθφ κέζν, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

ην ιηγφηεξν επηζεηηθφ θαη δηεηζδπηηθφ ΜΜΔ. Η επέθηαζε ηνπ δηαδηθηχνπ 

βαζίδεηαη ζε ηξηο ππιψλεο: ζηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ, ζηνλ φγθν ηεο 

παξερφκελεο πιεξνθνξίαο θαη ζηα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα. ην πεδίν 

ηνπ θπβεξλνρψξνπ ελψ δηαηίζεληαη λέα ζπλερψο εμειηζζφκελα ηερληθά 

κέζα, απνπζηάδνπλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, πεξηνξηζκνί ζηελ 

πξφζβαζε, νη δε ρξήζηεο είλαη δηαζπαξκέλνη ζε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν, 

πιελ απνθεληξσκέλν πεξηβάιινλ. ε απηφ ην λέν πεξηβάιινλ 

επηθνηλσλίαο, ε δηαδηθαζία αληαιιαγήο δεδνκέλσλ παξάγεη λέεο 

πιεξνθνξίεο θαη έηζη ην ηερλνινγηθφ θαηλφκελν κεηαηξέπεηαη ζε 

θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ
6
.  

Οη εθαξκνγέο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πιεξνθνξηθήο έρνπλ επεξεάζεη ζεκαληηθά ηφζν ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθαίνπ, φζν θαη απηή ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο. ηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο, ην δίθαην θαιείηαη λα ξπζκίζεη ζπκπεξηθνξέο θαη λα 

απνηξέςεη θηλδχλνπο ζε έλα ρψξν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ απνπζία 

νξίσλ
7
, έρεη άυιν ραξαθηήξα θαη ηα εζληθά λνκηθά ζπζηήκαηα αδπλαηνχλ 

λα αζθήζνπλ έιεγρν, αθνχ ηα θαηλφκελα είλαη πιαλεηηθήο εκβέιεηαο. 

Δπηπιένλ, νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο
8
 είλαη ηφζν έληνλεο θαη ξαγδαίεο, κε 

απνηέιεζκα νη θαλφλεο -αλεμαξηήησο εζληθήο ή πνιπεζληθήο 

πξνέιεπζεο
9
- λα ράλνπλ ηελ ξπζκηζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, δηφηη 

μεπεξληνχληαη απφ ηα ηερλνινγηθά δεδνκέλα. Γηα λα δηαηεξήζνπλ νη 

ξπζκίζεηο ηελ θαλνληζηηθή ηνπο επάξθεηα, πξέπεη αθελφο λα 

αλαζεσξνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αθεηέξνπ, θαηά ην 

πεξηερφκελν, λα πξνζαξκφδνληαη ζηνπο κεηαβαιιφκελνπο  ξπζκνχο ησλ 

                                                                                                                                                               

ελδεηθηηθά απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, J. Reidenberg, Governing Networks and Rule-

Making in Cyberspace, 45 Emory Law Journal 911, 1996, ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν 
reideberg.homme.sprynet.com/Publications.html.   

6
 Βι. γηα κηα ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

θνηλσληθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο θαη ην δίθαην, ζε Λ. Μήηπος, Σν δίθαην ζηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο, άθθνπια, 2002. 
7
 Η χπαξμε ζαθψλ ρξνληθψλ θαη ρσξηθψλ νξίσλ  είλαη βαζηθέο ζπληζηακέλεο ηεο 

λνκηθήο ξχζκηζεο, νη νπνίεο απνπζηάδνπλ ζηνλ θπβεξλνρψξν. Γηα ηα ζπλαθή πξνβιήκαηα ζε 

επηκέξνπο θιάδνπο ηνπ δηθαίνπ βι. ελδεηθηηθά, Α. Γπαμμαηικάκη-Αλεξίος, Internet θαη 
ηδησηηθφ δηεζλέο δίθαην – πκβαηηθέο θαη αδηθνπξαθηηθέο ελνρέο ζηνλ θπβεξλνρψξν, Αξκ. 

1998, ζ. 409 επ., Θ. Αγγελή, Γηαδίθηπν θαη πνηληθφ δίθαην, ΠνηλΥξ., 2000 ζ. 675 επ. 
8
 Βι. Μ. Δεπηούζος, Η αλνινθιήξσηε επαλάζηαζε, Νέα χλνξα-Α.Ληβάλεο, 2001. 

9
 Βι. Α. Γιόκαπη, Σν δηεζλέο λνκηθφ θαζεζηψο ησλ Ραδηνηειεπηθνηλσληψλ-Γνξπθνξηθήο 

ηειεφξαζεο, Αλη. άθθνπια, 1996. 
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ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ
10

. Η αλαζθάιεηα σο πξνο ηελ ηζρχ ηνπ δηθαίνπ, 

ε απξνζδηνξηζηία σο πξνο ηνλ εθαξκνζηέν θαλφλα αιιά, θπξίσο, ε 

αδπλακία θαηαζηνιήο ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη επηβνιήο θπξψζεσλ, 

ππνλνκεχεη ηελ ίδηα ηελ θξαηηθή θπξηαξρία σο δπλαηφηεηα εθαξκνγήο 

ησλ δηθαητθψλ ξπζκίζεσλ.  

Οη παξαβηάζεηο ζην δηαδίθηπν πνπ αθνξνχλ ζηελ  αλειηθφηεηα θαη 

ηελ πνξλνγξαθία, ζηελ δηάδνζε ξαηζηζηηθψλ αληηιήςεσλ, ζηελ 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία
11

, ζηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη θπξίσο 

ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, είλαη δεηήκαηα ζηα νπνία δηαπιέθνληαη 

επηκέξνπο θιάδνη ηνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη ε δεκφζηα θαη ηδησηηθή δσή ηνπ 

αηφκνπ
12

. Δπηπιένλ ην νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη ε ηξνκνθξαηία βξήθε 

ζην δηαδίθηπν έλα λέν πεδίν αλάπηπμεο παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ. Σα 

πξνβιήκαηα απηά παξ’ φιν ην ζχλζεην ραξαθηήξα ηνπο δελ 

απαιιάζζνπλ ηνπο θξαηηθνχο θνξείο απφ ην θαζήθνλ λα νξίζνπλ ηα 

έλλνκα αγαζά πνπ απεηινχληαη θαη λα ηα πξνζηαηεχζνπλ. Γελ είλαη 

απνδεθηφ ζε έλα ζχγρξνλν θξάηνο δηθαίνπ νη ηερλνινγηθέο πξνδηαγξαθέο 

ελφο κέζνπ επηθνηλσλίαο λα ππνθαηαζηήζνπλ ηηο δηθαηνθξαηηθέο θαη 

αμηαθέο ζηαζκίζεηο ηνπ δεκνθξαηηθά εθιεγκέλνπ λνκνζέηε, ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη λα πξνζηαηεχεη δηθαηψκαηα θαη έλλνκα αγαζά. Τπφ ηελ 

έλλνηα απηή, ε νπνηαδήπνηε απηνξξπζκηζηηθή πξσηνβνπιία, ή ε ξχζκηζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ζην δηαδίθηπν πνπ απνξξέεη απφ πξσηφθνιια θαη 

θψδηθεο
13

 -ζηελ ζχληαμε ησλ νπνίσλ θπξηαξρνχλ νη κεγάιεο εηαηξίεο 

ινγηζκηθνχ θαη πξφζβαζεο- δελ κπνξεί παξά λα έρεη ζπκπιεξσκαηηθφ 

ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά έλλνκα αγαζά πνπ πξέπεη λα 

πξνζηαηεχεη ν λνκνζέηεο
14

. Άιισζηε ζηηο ΗΠΑ, ζηελ ρψξα φπνπ ην 

internet γλψξηζε ηιηγγηψδε  αλάπηπμε, ν λνκνζέηεο έζπεπζε λα παξέκβεη 

(Communications Decency Act ηνπ 1996), πεξηνξίδνληαο ζπρλά ην εχξνο 

ησλ ειεπζεξηψλ πνπ απνιακβάλνπλ νη ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ. Με άιια 

                                                        
10

 Η ηάζε απηή εθδειψλεηαη ζηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), πνπ 

αλαζεσξεί ζπρλφηαηα ηεο Οδεγίεο πνπ εθδίδεη  θαη ζεζπίδεη κηθξέο πξνζεζκίεο γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ θξαηψλ κειψλ( δεθανθηψ κήλεο αληί γηα ηελ ζπλήζε πεξίνδν ησλ ηξηψλ 
εηψλ). Βι. Οδεγίεο 20000/31/ΔΚ γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, 99/93/ΔΚ γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

ππνγξαθέο . βι. Λ. Μήηπος, φ.π, 2002, ζ. 27-30. 
11

 Βι. Ν. Ρόκα, χγρξνλε ηερλνινγία θαη εκπνξηθφ δίθαην ζηνλ ηφκν, Η εθαξκνγή ηεο 
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζην εκπνξηθφ δίθαην, Αλη. άθθνπιαο, 1998, ζ. 24 επ.  

12
 Η ζπλζεηφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ θαίλεηαη ζηηο ελαιιαθηηθέο λνκηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ 

έρνπλ πξνηαζεί γηα ηελ ξχζκηζε ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο είλαη ε απηνξξχζκηζε (σο ελαιιαθηηθή 

ιχζε ζηνλ λφκν) θαη νη ηερλνινγηθέο ιχζεηο σο ππνθαηάζηαζε ησλ λνκηθψλ ξπζκίζεσλ. Γηα 
ηα ζρεηηθά  ζέκαηα βι. Λ. Μήηπος, (Απηνξ)ξχζκηζε ζηνλ Κπβεξλνρψξν; ζηνλ ηφκν (δηεπζ. 

ζεηξ. Γ. Παπαδημηηπίος), Απηνξξχζκηζε, άθθνπιαο, 2005, ζ. 75 επ.     
13

 Βι. V. Mayer-Schonberger, Informationsrecht für die Informationsgesellschaft, SLZ, 
2001, ζ. 386 επ. 

14
 Βι. ηηο κειέηεο Γ. Σαζόποςλος, Απηνξξχζκηζε: πξννπηηθέο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 

θαη αμίεο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, θαη Θ. Καμηζίδος, Απηνξξχζκηζε θαη ζπληαγκαηηθέο αξρέο ζην 

πεδίν ηεο δεκφζηαο επηθνηλσλίαο, ζηνλ ηφκν Απηνξξχζκηζε, φ.π, ζ. 23 επ. θαη 35 επ. 
αληίζηνηρα.  
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ιφγηα φηη είλαη παξάλνκν ζηνλ πιηθφ θφζκν, είλαη παξάλνκν θαη ζηνλ 

ςεθηαθφ. Η ζηάζκηζε ησλ ζπγθξνπφκελσλ δηθαησκάησλ ζα γίλεη 

ζχκθσλα κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο θαη αξρέο πνπ εθαξκφδνπλ ηα 

εζληθά θαη δηεζλή δηθαζηήξηα, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Πνηεο είλαη απηέο νη ηδηαηηεξφηεηεο: α. Δπεηδή ην δηαδίθηπν είλαη 

θαηεμνρήλ απνθεληξσκέλν θαη παγθνζκηνπνηεκέλν είλαη αθελφο 

δχζθνινο ν έιεγρφο ηνπ, είηε απφ ην θξάηνο, είηε απφ κεγάινπο 

νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο θαη αθεηέξνπ είλαη πξνβιεκαηηθφο ν 

επηκεξηζκφο ηεο θάζε είδνπο επζχλεο ζε πεξίπησζε παξαβηάζεσλ ηεο 

λνκνζεζίαο. Δπηπιένλ δπζρεξαίλεηαη ε πξνζπάζεηα ησλ δησθηηθψλ αξρψλ 

λα αληηκεησπίζνπλ ην έγθιεκα ζην θπβεξλνρψξν, δηφηη εκπιέθνληαη 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο δηθαηνδνζίεο κε δπζθαζφξηζηα φξηα. β. Η ίδηα ε 

δνκή ηνπ δηαδηθηχνπ δηεπθνιχλεη ηελ κπζηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο 

κέζσ ηεο θξππηνγξαθίαο θαη ηελ αλψλπκεο απνζηνιήο κελπκάησλ, 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ελψ δηεπξχλεη ηελ άζθεζε δηθαησκάησλ παξάιιεια 

επλνεί θαη ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, επηιέμακε λα αζρνιεζνχκε, απφ ην 

κεγάιν αξηζκφ ησλ λνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

δηαδίθηπν, κε εθείλα πνπ αθνξνχλ ζηελ δηαδηθηπαθή ειεπζεξία ηεο 

έθθξαζεο θαη πιεξνθφξεζεο ηδηαίηεξα ζην ρψξν ησλ Blog. 

 

1. Η ελεσθερία ηης έκθραζης ζηο διαδίκησο 

Η ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη δηάδνζεο ησλ ζηνραζκψλ απνηειεί 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 

14 παξ. 1 ηνπ  θαη ζην άξζξν 10 παξ. 1 ΔΓΑ. Σν 14  κνινλφηη 

αλαθέξεηαη ζηελ γξαπηή θαη δηα ηνπ ηχπνπ έθθξαζε θαηνρπξψλεη 

νπσζδήπνηε θαη ηελ έθθξαζε γλψκεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. ηελ 

έθθξαζε πεξηιακβάλνληαη ηδέεο, γεγνλφηα, κελχκαηα εηδήζεηο θαη 

γεληθφηεξα θάζε άπνςε κε ηελ νπνία ην πξφζσπν εθθξάδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ηδέεο ηνπ. Δπνκέλσο θάζε είδνπο κήλπκα πνπ 

κεηαδίδεηαη ζην δηαδίθηπν πξνζηαηεχεηαη σο ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ν θαζέλαο κπνξεί λα δηακνξθψλεη ειεχζεξα ηελ 

γλψκε ηνπ κε ιφγν θαη κε εηθφλα θαη λα ηελ δηαδίδεη ζην ρξφλν θαη ην 

ρψξν επηινγήο ηνπ ζην δηαδίθηπν, ρσξίο δπζκελείο γη’ απηφλ ζπλέπεηεο. 

Δπνκέλσο νχηε ν παξνρέαο πξφζβαζεο, νχηε ην θξάηνο, κπνξνχλ 

θαηαξρήλ λα ζέζνπλ φξνπο ηφζν σο πξνο ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο, φζν 

θαη σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο
15

. Βέβαηα ην δηθαίσκα απηφ 

δελ πεξηιακβάλεη ηελ δσξεάλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κνινλφηη ην 

θξάηνο θαη κε ζπληαγκαηηθή επηηαγή (5Α παξ. 2 ) έρεη ππνρξέσζε λα 

δηεπθνιχλεη κε πιηθά κέζα ηελ πξφζβαζε θαη λα ηελ θαηαζηήζεη 

                                                        
15

 Βι. Θ. Καπάκωζηα, Σν δίθαην ησλ ΜΜΔ, Αλη.άθθνπιαο, (ηξίηε έθδνζε), ζ. 490 επ. 
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ηερλνινγηθά θαη νηθνλνκηθά πξνζηηή ζε φινπο(πξσηίζησο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα)
16

.  

Η ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο πεξηιακβάλεη ηελ ειεπζεξία ηνπ 

πιεξνθνξείλ θαη ηνπ πιεξνθνξείζζαη, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη θάζε 

πιεξνθνξία κπνξεί λα είλαη πξνζηηή ζε φινπο, ηδίσο φηαλ αθνξά ζηελ 

ηδησηηθή δσή θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ πνιηηψλ, ζηα 

επαγγεικαηηθά, θνξνινγηθά, ηαηξηθά, θαη δηθεγνξηθά απφξξεηα θαζψο 

θαη ζε πεδία ηεο θξαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα (π.ρ εζληθή άκπλα). Η δηείζδπζε ζε αξρεία 

κε ηελ ρξήζε απαγνξεπκέλσλ θσδηθψλ (hacking) δελ ζπληζηά άζθεζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πιεξνθνξείζζαη
17

. Οκνίσο ε χπαξμε αδεηψλ ηεο 

ΔΔΣΣ ζηνπο παξνρείο πξφζβαζεο θαη ε ππνρξέσζή ηνπο λα πιεξνχλ 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο αζθάιεηαο δελ αληίθεηηαη ζην παξαπάλσ 

δηθαίσκα.  

Η ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο αζθείηαη ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ γεληθψλ 

θαλφλσλ πνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο πνιίηεο αλεμαξηήησο ηνπ κέζνπ 

πνπ ζα επηιέμνπλ. Δπνκέλσο δελ ππάξρεη ειεπζεξία ζην λα βξίδεηο 

θάπνηνλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, λα πξνζβάιιεηο ηα πξνζσπηθά ηνπ 

δεδνκέλα, λα ηνλ εμαπαηάο ή λα πξνζβάιεηο ην δηθαίσκα ζηελ 

πλεπκαηηθή ηνπ ηδηνθηεζία. Όξηα ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο ζέηνπλ 

θαη νη ππφινηπεο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, ηελ παηδηθή ειηθία θαη ηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα
18

. Δπνκέλσο ε απαγφξεπζε εηζαγσγήο πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ 

ή πιηθνχ κε βίαηεο ζθελέο, φπσο επίζεο θαη ε πνηληθνπνίεζε ηεο 

δηείζδπζεο ζε αξρεία κε εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εζληθή 

άκπλα απνηεινχλ ζεκηηνχο πεξηνξηζκνχο ηεο ειεπζεξίαο ηεο 

πιεξνθφξεζεο ζην δηαδίθηπν. Θεκηηνί ζεσξνχληαη θαη νη πεξηνξηζκνί 

πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαπιαλεηηθή θαη αζέκηηε δηαθήκηζε, θαζψο θαη 

φζνη απνξξένπλ απφ ηα εγθιήκαηα θαηά ηεο ηηκήο θαη φζνη ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αζθάιεηα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Σα παξαπάλσ αθνξνχλ 

πξσηίζησο ζε ρψξεο κε δεκνθξαηηθά θαζεζηψηα θαη θαηνρχξσζε ησλ 

ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, δηφηη παγθνζκίσο ππάξρνπλ ρψξεο πνπ 

απαγνξεχνπλ εμνινθιήξνπ ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (Βφξεηα 

Κνξέα), ηελ εμαξηνχλ απφ πξνεγνχκελε άδεηα, απαγνξεχνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο, επηβάιινλ ινγνθξηζία, ειέγρνπλ ηα 

                                                        
16

 Βι. Α. Σάκη, Κνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη χληαγκα – κηα πξψηε πξνζέγγηζε, ΝνΒ, 
2002, ζ. 28 επ.  

17
 χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ FBI ελλέα ζηηο δέθα κεγάιεο εηαηξίεο θαη θπβεξλεηηθέο 

ππεξεζίεο έρνπλ ππνζηεί επηζέζεηο απφ ειεθηξνληθνχο εηζβνιείο (hacker).  
18

 Βι. Γ. Κική, Η ειεπζεξία ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ (ππφ ην πξίζκα ηεο 
ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο ηνπ 2001), άθθνπιαο, 2003, ζ. 44-45, 52-55.  
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δεκνζηνγξαθηθά site (Κίλα)
19

,  ππνρξεψλνπλ ηνπ πάξνρνπο πξφζβαζεο 

λα θξαηνχλ αξρεία θαη ζπρλά θιείλνπλ ηα internet θαθέ. 

ηελ ζεσξία ππνζηεξίδεηαη φηη νη πξνζηαηεπηηθέο γηα ηνλ ηχπν 

δηαηάμεηο θαιχπηνπλ θαη ην δηαδίθηπν, θαζψο ην ππάγνπλ ζην 

πεξηζζφηεξν θηιειεχζεξν θαζεζηψο ηνπ 14 παξ. 2  παξά ζηελ θξαηηθή 

επνπηεία πνπ αθνξά ζηα ππφινηπα ξαδηνηειενπηηθά κέζα (άξζξν 15 παξ. 

2 )
20

, ηνπιάρηζηνλ ζην βαζκφ πνπ ην πιηθφ πνπ κεηαδίδεηαη αθνξά ζε 

πεξηερφκελν ιφγνπ
21

. Με δεδνκέλν φηη νη ηζηνζειίδεο, νη ηαρπδξνκηθνί 

θαηάινγνη, ηα chat rooms πεξηέρνπλ ζπλήζσο θείκελα πνπ παξάγνληαη κε 

έλα ζπλδπαζκφ κεραληθήο θαη ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο θαη 

πξννξίδνληαη γηα δηάδνζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, θαζψο θαη φηη θάζε 

αλάθιεζε ηνπ πιηθνχ απηνχ απφ ηνλ ρξήζηε ζπληζηά αληίηππν, γίλεηαη 

θαλεξφ φηη ην πιηθφ απηφ πνπ δηαθηλείηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζπληζηά 

ηχπν, φπσο ξεηά αλαθέξεη θαη ν λ. 3021/2002 (άξζξν 1 παξ. 1 δ).  

Έρνπκε επνκέλσο ηνλ ειεθηξνληθφ ηχπν ν νπνίνο κπνξεί λα 

πξνζιακβάλεη ηξηο κνξθέο: είηε αλαπαξάγεη ειεθηξνληθά απηνχζηα ηελ 

έληππε έθδνζε, είηε πξνζζέηεη ζηελ έληππε λέα χιε, είηε ε ειεθηξνληθή 

έθδνζε ππάξρεη κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Καη γηα ηηο ηξηο απηέο 

εθδνρέο ηζρχνπλ νη ζπληαγκαηηθέο εγγπήζεηο γηα ηνλ ηχπν θαη γηα ην 

δεκνζηνγξαθηθφ επάγγεικα δειαδή ε ειεπζεξία ηνπ δεκνζηνγξάθνπ λα 

επηιέγεη θαη λα παξνπζηάδεη ηελ χιε ηνπ, ην δηθαίσκα ζηελ αλσλπκία, ην 

δεκνζηνγξαθηθφ απφξξεην, ε απαγφξεπζε ηεο ινγνθξηζίαο. Ιζρχνπλ 

φκσο αλαινγηθά θαη νη λφκνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αζηηθή θαη πνηληθή 

επζχλε ησλ ππεπζχλσλ πεξί ηχπνπ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ελ 

δπλάκεη θαη ζηελ θαηάζρεζε ειεθηξνληθνχ εληχπνπ ππφ ηεο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ 14 παξ. 3 . θαη πάληα κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ 

εληχπνπ ζην δηαδίθηπν. 

Οη πεξηνξηζκνί ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο ζην δηαδίθηπν 

πνηθίινπλ απφ ρψξα ζε ρψξα. Πνιιά θξάηε ζεσξνχλ φηη ππέξηαηε αμία 

είλαη ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη φηη ν κηζαιιφδνμνο ιφγνο, νη 

ξαηζηζηηθέο απφςεηο αιιά θαη ε πνξλνγξαθία π.ρ δελ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ κε ηα θαηαζηαιηηθά κέζα ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ. Σέηνηα 

                                                        
19

 ηελ Κίλα βξίζθνληαη ζηελ θπιαθή 52 άηνκα δηφηη άζθεζαλ θξηηηθή κέζσ ηνπ 
INTERNET. 

20
 Ο άκεζνο θξαηηθφο έιεγρνο ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ κέζσλ θαζηεξψλεηαη πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιηζηεί ε ηζφηεηα ζηελ πξφζβαζε ζε έλα δεκφζην αγαζφ πνπ είλαη απφ ηε θχζε ηνπ 

πεπεξαζκέλν (πεξηνξηζκέλν θάζκα ειεθηξνκαγλεηηθψλ ζπρλνηήησλ). Αληίζεηα ε ίδηα ε 
δνκή ηνπ δηαδηθηχνπ δηαζθαιίδεη απηή ηελ ηζφηεηα (ειεχζεξε πξφζβαζε απφ φινπο κε 

ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο) αθαηξψληαο έηζη ηα εξείζκαηα ηνπ ειέγρνπ. Δπηπιένλ ε κεγάιε 

δχλακε επηξξνήο ησλ παξαδνζηαθψλ κέζσλ θαη νη κνλνπσιηαθέο ηάζεηο πνπ εκθαλίδνπλ 
ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο είλαη θαηλφκελα πνπ δελ είλαη ζπκβαηά κε ηελ αλνηρηή αξρηηεθηνληθή 

ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία, ραξαθηεξηζηηθά πνπ εγγπψληαη ηελ 

πνιπθσλία ζηνλ Κπβεξλνρψξν.  
21

 Βι. Κ. Χπςζόγονος, Αηνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα, 2002, ζ. 283-287, Θ. 
Καπάκωζηα, Γίθαην θαη internet, Αλη. άθθνπιαο, 2003, ζ. 38-39.  
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είλαη ε πεξίπησζε ησλ ΗΠΑ
22

 ε νπνία έρεη εμειηρζεί ζε θαηαθχγην site 

θαζηζηηθψλ νκάδσλ νη νπνίεο έηζη δηαθεχγνπλ απφ ηελ απζηεξή 

επξσπατθή λνκνζεζία
23

, πνπ ζε νξηζκέλεο ρψξεο απαγνξεχεη ηε 

ξαηζηζηηθή πξνπαγάλδα φπσο ε Γαιιία θαη ε Γεξκαλία (γλσζηή είλαη ε 

ππφζεζε ηεο Yahoo France
24

).  

Δπεηδή ζην δηαδίθηπν ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεζαη δπλεηηθά  

είλαη παγθφζκην θαη επεηδή νη αξρέο θαη νη θαλφλεο πεξί ρξεζηψλ εζψλ 

θαη δεκνζίαο αηδνχο πνηθίινπλ απφ πεξηβάιινλ ζε πεξηβάιινλ θαη άξα 

ηα θξηηήξηα δελ κπνξεί λα είλαη εληαία, γη’ απηφ κπνξνχκε λα θάλνπκε 

κηα δηάθξηζε κεηαμχ παξάλνκνπ θαη επηδήκηνπ πεξηερνκέλνπ. Η παηδηθή 

πνξλνγξαθία π.ρ. απνηειεί πνηληθφ αδίθεκα ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε ελψ 

ππάξρεη ε βνχιεζε γηα ζπληνληζκφ εζληθήο θαη δηεζλνχο θαηαζηνιήο 

(ππάξρεη θαη ζρεηηθή χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ εγθιήκαηνο ζηνλ θπβεξλνρψξν). Αληηζέησο ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ζίγνληαη νη αληηιήςεηο πεξί εζηθήο ελφο κέξνπο ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ην πεξηερφκελν ζεσξείηαη επηδήκην ζα πξέπεη λα 

είκαζηε πνιινί θεηδσινί ψζηε λα δερηνχκε απαγνξεχζεηο, αθνχ ην βάξνο 

πέθηεη ζηελ αηνκηθή επζχλε ηνπ ρξήζηε θαη ζηνπο ειέγρνπο πνπ αζθεί ε 

θάζε νηθνγέλεηα ζηνπο αλήιηθνπο ρξήζηεο.  

 

                                                        
22

 Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έθθξαζεο ζην δηαδίθηπν ε απφθαζε 

νξφζεκν ηνπ Αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ ησλ ΗΠΑ, Reno v. ACLU (27/6/1997) -δεκνζηεπκέλε 

ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Supreme Court- ζηελ νπνία ηνλίδεηαη φηη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ 
δηαδηθηχνπ επηβάιιεη λα αίξνληαη νη ηπρφλ πεξηνξηζκνί ηεο έθθξαζεο πνπ επηβάιινληαη ζηελ 

ηειεφξαζε. Δπνκέλσο ε απαγφξεπζε ηεο κεηάδνζεο άζεκλσλ ή αηζρξψλ κελπκάησλ πνπ 

επέβαιιε, θαη κε ηελ απεηιή πνηληθψλ θπξψζεσλ, ε Communication Decency Act(πξάμε ηνπ 
Clinton πνπ ζεζπίζηεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 1996), παξαβηάδεη θαηαθαλψο ηελ ειεπζεξία ηεο 

έθθξαζεο πνπ θαηνρπξψλεηαη ζηελ πξψηε Σξνπνινγία ηνπ Ακεξηθάληθνπ πληάγκαηνο. Σν 

δηθαζηήξην θαηέιεμε φηη ε θξαηηθή ξχζκηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ιφγνπ είλαη πηζαλφηεξν λα 

πεξηνξίζεη ηελ ειεχζεξε αληαιιαγή ηδεψλ ζην δηαδίθηπν παξά λα ηελ ελζαξξχλεη. Βι. S. 
Bernstein, Beyond the Communication Decency Act: Constitutional Lessons of the internet, 

Polity Analysis, 1996, ζε www.cato.org. 
23

 ηελ χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηα εγθιήκαηα ζηνλ Κπβεξλνρψξν ην 
νπνίν είλαη ππφ ςήθηζε ζηελ Διιάδα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ην πξφζζεην Πξσηφθνιιν ηνπ 

2003 ην νπνίν έρεη ππνγξάςεη ε ρψξα καο θαη ην νπνίν πξνσζεί ηελ πνηληθνπνίεζε ηνπ 

ξαηζηζηηθνχ θαη μελνθνβηθνχ ιφγνπ. (βι. www.elawyer.gr, Φεβξνπάξηνο ηνπ 2008). 
24

 Σα γαιιηθά δηθαζηήξηα ζηελ πεξίπησζε ηζηνζειίδσλ κε ξαηζηζηηθφ θαη αληηζεκηηηθφ 

πεξηερφκελν πνπ επηπιένλ πσινχζαλ θαη ξαηζηζηηθά ζχκβνια, θαηαδίθαζαλ ηνλ πάξνρν 

πξφζβαζεο δηφηη δελ εκπφδηζε ηελ πξφζβαζε ζε πεξηερφκελν αληίζεην πξνο ηελ έλλνκε ηάμε 

ηεο ρψξαο φπνπ δηακέλνπλ νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ζέηνληαο σο πξνυπφζεζε ηελ 
πξνεγνχκελε δήισζε ηεο γεσγξαθηθήο ηνπ πξνέιεπζεο. Σν Ακεξηθάληθν Οκνζπνλδηαθφ 

δηθαζηήξην αξλήζεθε λα εθαξκφζεη ηελ γαιιηθή απφθαζε δηεπθξηλίδνληαο φηη ην 

θηιηξάξηζκα ελφο δηαθηπαθνχ ηφπνπ ηζνδπλακεί κε ξχζκηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ αληίθεηηαη 
ζηελ πξψηε ηξνπνπνίεζε πνπ θαηνρπξψλεη ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο. ηελ πξάμε ε 

Yahoo κεηά ηελ λνκηθή ηεο λίθε αθαίξεζε νηθεηνζειψο ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο. Βι. Η. 

Καζηανά, Σν internet θαη ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο: 

ζε αλαδήηεζε έμππλσλ ιχζεσλ, ζηνλ ηφκν, Νέεο ηερλνινγίεο θαη ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα, 
άθθνπιαο, 2004, ζ. 29 επ., ηδίσο 40-42.   
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2. Προζηαζία προζωπικόηηηας και διαδίκησο.                

Δίλαη γεγνλφο φηη ην δηαδίθηπν απνηειεί ελ δπλάκεη κηα ζεκαληηθή 

πεγή δηαθηλδχλεπζεο γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα, θαζψο ν ρξήζηεο ηνπ, 

ζπρλά θαιππηφκελνο απφ ηελ αλσλπκία, κπνξεί λα δηαζπείξεη εηδήζεηο 

πνπ πξνζβάιινπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηξίησλ. Δίλαη αλακθίβνιν φηη 

φπνηνο κεηαδίδεη κηα είδεζε, δειαδή έλα γεγνλφο ηεο αληηθεηκεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ αθνξά ηελ θνηλσλία, δηαρεηξίδεηαη έλα δεκφζην 

αγαζφ. πλεπψο, ζα πξέπεη λα ην θάλεη κε αίζζεκα επζχλεο, πξνθεηκέλνπ 

λα κελ πξνθαιέζεη ζχγρπζε, παληθφ, λα κελ ζίμεη αλαίηηα θαη πέξαλ ηνπ 

κέηξνπ ππνιήςεηο αλζξψπσλ, λα κελ παξαβηάζεη θξαηηθά κπζηηθά. ην 

πλεχκα απηφ ν λνκνζέηεο έρεη ζεζπίζεη εηδηθφηεξεο ππνρξεψζεηο γηα ηνλ 

ηχπν. Όιεο ινηπφλ νη ππνρξεψζεηο ηνπ ηχπνπ εθαξκφδνληαη αλαινγηθά ζε 

θάζε ρξήζηε ηνπ δηαδηθηχνπ σο κέζνπ καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη ν 

ζηγφκελνο απφ ην ρξήζηε ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ 

αλαγλσξίδνληαη ζην ζηγφκελν απφ επεκβάζεηο ζηνλ ηχπν: δηθαίσκα 

απαληήζεσο αιιά θαη ηα ακπληηθά θαη απνθαηαζηαηηθά κέζα πξνζηαζίαο 

πνπ πξνβιέπεη ν αζηηθή λνκνζεζία (άξζε πξνζβνιήο θαη παξάιεηςεο 

ζην κέιινλ, απνδεκίσζε θ.ιπ.)
25

. Δπίζεο ζεκαληηθή είλαη θαη ε πνηληθή 

πξνζηαζία (π.ρ. γηα ην πνξλνγξαθηθφ πιηθφ ηεο παηδνθηιίαο πνπ αθνξά 

ζηελ δηεπθφιπλζε αιιφηξηαο αθνιαζίαο (348 παξ. 1 ΠΚ θαη ΑΠ 595/96).  

Έλα απφ ηα ζηαζηαδφκελα δεηήκαηα ήηαλ ην είδνο ηεο επζχλεο  ηνπ 

παξφρνπ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Αζηηθή επζχλε ηνπ παξφρνπ 

ηεθκεξηψλεηαη ζην βαζκφ πνπ έρεη ζρέζε κε ην πεξηερφκελν θαη φρη φηαλ 

απιψο παξέρεη πξφζβαζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε, νη νπνίεο ζπλήζσο 

νινθιεξψλνληαη κε έλαλ απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν ελψ δελ ππάξρεη  θαλ 

ηερληθή δπλαηφηεηα απνθιεηζκνχ ησλ ρξεζηψλ
26

. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν 

πάξνρνο ιάβεη γλψζε ηνπ παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ έρεη ππνρξέσζε λα 

απνζχξεη άκεζα ηηο πιεξνθνξίεο. Απφ ηελ άιιε ε αληηθεηκεληθή αζηηθή 

επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε ηεο ηζηνζειίδαο πνπ θηινμελεί απφςεηο πνπ 

πξνζβάιινπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηξίηνπ δηθαηνινγείηαη κε ην επηρείξεκα 

φηη ην πξφζσπν πνπ εμνπζηάδεη πεγέο απφ ηηο νπνίεο απνθνκίδεη φθεινο, 

επζχλεηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζε ηξίηνπο, 

αλεμάξηεηα αλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ πηαίζκα γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πξάμε πξνζβνιήο. Απηφ κάιηζηα ηζρχεη εηδηθφηεξα γηα ηελ 

ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζψο κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 2225/1994 

απφ ην λ. 3115/2003 δελ επηηξέπεηαη ε άξζε ηνπ απνξξήηνπ γηα ηα 

αδηθήκαηα ηνπ 361 ΠΚ, επνκέλσο κφλν ν ηδηνθηήηεο ηεο ηζηνζειίδαο 

είλαη ην πξφζσπν πνπ νη δησθηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ζρεηηθά 

εχθνια.    

                                                        
25

 Βι. Θ. Καπάκωζηα, Γίθαην ησλ ΜΜΔ, φ.π, ζ. 499 επ. 
26

 Έηζη νξίδεη ην άξζξν 11 ηνπ ΠΓ 131/2000 βι. . Σάζζηρ, Γηαδίθηπν θαη ειεπζεξία 
έθθξαζεο – ην πξφβιεκα ησλ blog, ΓiMEE, 4/2006, ζ. 519.  
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Σα δεηήκαηα ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο παξνμχλνληαη κε ηελ αικαηψδε αλάπηπμε ησλ 

ηζηνινγίσλ σο έλα λέν πεδίν επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο. Η 

κπινγθφζθαηξα αλαπηχζζεηαη κε ηεξάζηηνπο ξπζκνχο
27

 θαζψο δίλεηαη 

ζπρλά ζηνπο πνιίηεο ε δπλαηφηεηα ζην δεκνζηνγξαθηθφ πεδίν λα 

κεηάζρνπλ ζηελ παξαγσγή εηδήζεσλ θαη λα δηακνξθψζνπλ έλα λέν είδνο 

δεκνζηνγξαθίαο, ελψ ζπρλά παξάγνληαη θείκελα κε ζεκαληηθέο 

ινγνηερληθέο αξεηέο πνπ βξίζθνπλ έηζη έλα δίαπιν δεκνζηφηεηαο πέξαλ 

απφ ηελ θιαζζηθή έληππε κνξθή. ήκεξα ππάξρνπλ αξθεηέο αμηφινγεο 

πξνζσπηθέο δηαδηθηπαθέο ηζηνζειίδεο πνπ αληαγσλίδνληαη ζε 

επηζθεςηκφηεηα εηδεζενγξαθηθέο ηζηνζειίδεο κεγάισλ εθεκεξίδσλ
28

. ε 

απηέο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηνχλ απφςεηο πνπ δελ βξίζθνπλ 

πξφζβαζε ζηα επξέσο δηαδεδνκέλα ΜΜΔ
29

 αλ θαη αθφκα είλαη ρακειή ε 

αμηνπηζηία ηνπο σο πεγψλ ελεκέξσζεο (πάληα ζε κέζνπο φξνπο)
30

. Έλα 

λέν ζηνηρείν πνπ εηζθέξνπλ ηα blog είλαη ε δηαδξαζηηθφηεηα κέζσ ησλ 

ζρνιίσλ πνπ δεκηνπξγεί κηα ελαιιαθηηθή πεγή αμηφπηζηεο ελεκέξσζεο, 

αθνχ νη αξρηθέο εηδήζεηο εκπινπηίδνληαη ζπλερψο. Δδψ δεκηνπξγείηαη 

έλα δήηεκα γηα ην πφηε επηβάιιεηαη θαη πφηε επηηξέπεηαη ε δηαγξαθή 

ζρνιίσλ πνπ θηινμελνχληαη ζε blog ηδηαίηεξα φηαλ απηά είλαη 

πξνζβιεηηθά γηα άηνκα πνπ είηε ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπδήηεζε (δεηψληαο 

ή φρη ηελ δηαγξαθή ησλ ζρνιίσλ), είηε είλαη απφληα.  

Δπηπιένλ ζηα ηζηνιφγηα βξίζθνπλ θαηαθχγην αξθεηά ζπρλά 

θαθφβνπια θαη ζπθνθαληηθά ζρφιηα πνπ ζίγνπλ ηξίηα πξφζσπα 

θαιππηφκελα απφ ηελ αλσλπκία ησλ blogger. ηελ Ακεξηθή ήδε απφ ην 

2005 αζρνιήζεθε αλψηαην πνιηηεηαθφ δηθαζηήξην κε ηέηνην δήηεκα 

θαηαιήγνληαο φηη ε αλσλπκία ζπληζηά ηζρπξφ ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα 

πνπ γηα λα αξζεί, απαηηείηαη ν ελαγφκελνο λα απνδείμεη φηη ν blogger 

δηαζηξέβισζε  πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη δελ δηαηχπσζε απιψο γλψκε
31

. 

Δλψ ζε πξφζθαηε απφθαζε ηνπ, ην αλψηαην δηθαζηήξην ηεο Καιηθφξληα, 

δηθαίσζε ηδηνθηήηε ηζηνζειίδαο πνπ θαηεγνξνχληαλ φηη θηινμελνχζε 

δπζθεκηζηηθέο απφςεηο κε ην επηρείξεκα φηη ε δηαθχιαμε ηεο ειεπζεξίαο 

                                                        
27

 Γελ ππάξρεη επίζεκε θαηακέηξεζε αιιά ζεσξείηαη φηη μεπεξλάλε ηα 100 εθαηνκκχξηα 
δηεζλψο θαη ηηο κεξηθέο ρηιηάδεο κφλν ζηελ Διιάδα, ελψ ην 2004 ήηαλ κφλν δέθα. 

28
 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε ηζηνζειίδα Ohmy ε νπνία έρεη πάλσ απφ 700.000 επηζθέςεηο 

εκεξεζίσο, γξάθεηαη απφ πνιίηεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ εηδήζεηο, ηηο νπνίεο επηκειείηαη ζηελ 

ζπλέρεηα κηα κηθξή νκάδα δεκνζηνγξάθσλ. 
29

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε πεξίπησζε ελφο ηζηνιφγνπ ζηελ Ακεξηθή ν νπνίνο 

απνθάιπςε φηη έλαο ηχπνο θιεηδαξηάο ηεο εηαηξίαο Kryptonite αλνίγεη κε ην απιφ θαπάθη ηνπ 

ζηηινχ bic. Η πιεξνθνξία δηαδφζεθε επξέσο κε απνηέιεζκα ε εηαηξία λα απνζχξεη άκεζα 
ηνλ πξνβιεκαηηθφ κεραληζκφ.  

30
 Τπάξρνπλ ήδε ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ πνπ ζπγθεληξψλνπλ εηδήζεηο ελζαξξχλνληαο 

παξάιιεια ηηο θνηλφηεηεο ησλ ρξεζηψλ λα ςεθίδνπλ on line ηα πξνηεηλφκελα θείκελα, 

εθηνπίδνληαο ελδερνκέλσο απφ ηελ ιίζηα, φζα ζηεξνχληαη δεκνηηθφηεηαο. 
31

 Βι. www.elawyer.gr (είδεζε δεκνζηεπκέλε ηνλ Οθηψβξηνο ηνπ 2005). 
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ηεο έθθξαζεο ζην δηαδίθηπν πξέπεη λα εξκελεχεηαη δηαζηαιηηθά
32

. Η 

παξάδνζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ ζηελ Ακεξηθή είλαη ηδηαίηεξα 

ηζρπξή.  

ηελ Διιάδα ν εληνπηζκφο ελφο blogger πξνυπνζέηεη άδεηα άξζεο 

ηνπ απφξξεηνπ ησλ επηθνηλσληψλ ηνπ, θαζψο ε αλσλπκία ηνπ απνξξέεη 

θαη απφ ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ην άξζξν 19 ., 

ε νπνία βέβαηα ππνρσξεί φηαλ ηειείηαη πνηληθά δησθφκελε πξάμε πνπ 

εληάζζεηαη ζηα εγθιήκαηα γηα ηα νπνία επηηξέπεηαη ε άξζε ηνπ 

απνξξήηνπ (άξζξν 19 . θαη λ. 2225/1994). Γελ ήηαλ ηέηνηα βέβαηα ε 

πεξίπησζε ηνπ Blogme.gr φπνπ θηλήζεθε ε δηαδηθαζία ηνπ απηνθψξνπ 

γηα έγθιεκα πεξί ηχπνπ
33

 θαηά ηδηνθηήηε δηαδηθηπαθνχ θαηαιφγνπ πνπ 

παξέζεηε ζπλδέζεηο κε άιιεο ηζηνζειίδεο δειαδή θηινμελνχζε απιψο 

ηελ δηεχζπλζε blogger ν νπνίνο κε ηηο απφςεηο ηνπ έζημε ηξίην πξφζσπν. 

Δδψ ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί ηχπνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ αηπρήο 

θαζψο ε θηινμελία δελ ζπλδέεηαη κε έιεγρν ή γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ blogs ηνπ νπνίνπ θαηαγξάθεηαη κφλν ε δηεχζπλζε. Δδψ κελχζεθε 

πξφζσπν πνπ ήηαλ ην πιένλ πξνζηηφ θαη φρη ν πξαγκαηηθά ππεχζπλνο, 

ελψ ζε άιιε πεξίπησζε κελχζεθαλ θαη πξφζσπα πνπ θάλαλε θάξζεο 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.   

Πξφβιεκα ππάξρεη επίζεο φηαλ δηαδίδεηαη κηα πιεξνθνξία ζε blog 

πνπ αθνξά ζηελ ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή ελφο πξνζψπνπ, ρσξίο 

ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπ θαη ρσξίο ην πξφζσπν απηφ λα απνηειεί πξφζσπν 

ηεο δεκνζηφηεηαο εθ ηεο ηδηφηεηά ηνπ
34

 ή ιφγσ πεξηζηάζεσλ. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ην blog δελ είλαη εηδεζηνγξαθηθφ θαη θηινμελεί 

ηδησηηθέο απφςεηο ρξεζηψλ πνπ πξνζβάιινπλ ηξίηνπο, ην έγθιεκα δελ 

είλαη ηεινχκελν δηα ηνπ ηχπνπ ελψ ε επζχλε ησλ ελδηάκεζσλ θνξέσλ –

ηδηνθηήηε ηνπ server θαη παξνρέα πξφζβαζεο- εθηφο ηνπ ζπληάθηε θαη 

ηνπ ηδηνθηήηε ηεο ηζηνζειίδαο, αίξεηαη απφ ηελ απνπζία γεληθήο 

ππνρξέσζεο ειέγρνπ. 

Άξαγε απαηηείηαη εηδηθή απζηεξφηεξε λνκνζεζία γηα ηα blog ή 

αξθνχλ νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Γηα ην ζέκα κε αθνξκή ηελ ππφζεζε ηνπ 

press.gr, ε ΔΗΔΑ ηνπνζεηήζεθε αξλεηηθά, ηζρπξηδφκελε φηη κηα 

απζηεξφηεξε λνκνζεζία ζα πεξηνξίζεη ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ελψ 

πξνηηκφηεξε είλαη ε απηνδέζκεπζε θαη ε ηήξεζε θαλφλσλ δενληνινγίαο. 

Αληίζεηα ε Έλσζε πληαθηψλ Πεινπνλλήζνπ, Ηπείξνπ θαη Νήζσλ 

ζεσξεί φηη ε αλσλπκία ησλ ηζηνινγίσλ αλνίγεη πεδίν γηα αλππφζηαηεο θαη 

ζπθνθαληηθέο επηζέζεηο θαηά αηφκσλ πνπ ζπηιψλνληαη ρσξίο λα κπνξνχλ 
                                                        

32
 Βι. . Σάζζη, φ.π, ζ. 521.  

33
 Παξφηη πξνβιέπεηαη, ζπάληα θηλείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ απηνθψξνπ γηα εγθιήκαηα δηα 

ηνπ ηχπνπ θαζψο ππάξρνπλ πάληα εχινγεο ακθηβνιίεο γηα ηελ βαζηκφηεηα ηέιεζεο ηνπ 

εγθιήκαηνο. 
34

 Δίλαη γλσζηφ φηη ν Γεξνπζηαζηήο T. Allen ζε πξφζθαηεο εθινγέο γηα ηελ γεξνπζία 

ζηηο ΗΠΑ, θαηαςεθίζηεθε, δηφηη ζε κηθξή ζπγθέληξσζε νπαδψλ ηνπ έθαλε κηα αθξαία 
ξαηζηζηηθή παξαηήξεζε, ε νπνία κέζσ You Tube έθηαζε παληνχ. 
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λα αληηδξάζνπλ. Δίλαη ζπρλέο νη θήκεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν φηη 

εηνηκάδεηαη θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηα blogs. Αλάκεζα ζηηο θεξφκελεο 

σο ξπζκίζεηο
35

 πεξηιακβάλνληαη θαη φζεο δίλνπλ απάληεζε ζηα 

παξαπάλσ δεηήκαηα: α) Οη δηαρεηξηζηέο ησλ blogs ελεκεξσηηθνχ 

ραξαθηήξα ζα έρνπλ ηελ επζχλε λα αλαγξάθνπλ ζηελ θεληξηθή 

ηζηνζειίδα ηνπο ηνλ θαηά λφκν ππεχζπλν ηνπ blog. Δδψ εηζάγεηαη ε 

έλλνηα ηνπ ελεκεξσηηθνχ blog πνπ ππάξρεη θαη ζηνλ πξφζθαην λ. 

3592/2007 γηα ηα ΜΜΔ (άξζξν 5 παξ.5). Η ξχζκηζε απηή 

επαλαιακβάλεη ηελ αληίζηνηρε ηνπ λ. 1178/1981 (άξζξν 3) πνπ αθνξά 

ζηνλ ηχπν νη δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ εθαξκφδνληαη αλαινγηθά θαη ζην 

δηαδίθηπν. β) Γηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ησλ δησθηηθψλ αξρψλ ζηα 

ειεθηξνληθά ίρλε ψζηε λα απνθαιχπηεηαη κε πην γξήγνξεο δηαδηθαζίεο ν 

ππεχζπλνο κηαο ζπθνθαληηθήο ή εθβηαζηηθήο δεκνζίεπζεο. Ωζηφζν ζηελ 

πεξίπησζε απηή ζα κπνξνχζε λα γίλεη ην πξφρεηξν ζρφιην φηη  ην 

δηαδίθηπν θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο απνηειεί  

δξαζηεξηφηεηα πνπ θαιχπηεηαη απφ ην απφξξεην ηεο επηθνηλσλίαο 

(άξζξν 5Α παξ. 2 , πνπ παξαπέκπεη ζην 19 ). Δπνκέλσο γηα λα 

δηεπθνιπλζεί ε δξάζε ησλ δησθηηθψλ αξρψλ πξνυπνηίζεηαη ε άξζε ηνπ 

απνξξήηνπ (απφ ηηο δηθαζηηθέο αξρέο) πνπ θαηά ην χληαγκα αθνξά 

κφλν ζε ηδηαίηεξα ζνβαξά θαθνπξγήκαηα (άξζξν 19 ) ηα νπνία 

νξίδνληαη ζηελ θνηλή λνκνζεζία (άξζξν 4 ηνπ λ. 2225/1994). ε απηά δελ 

πεξηιακβάλεηαη ε ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε θαζψο ζα ζεσξνχληαλ 

πξνβιεκαηηθήο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο λα εληαρζεί έλα πιεκκέιεκα ζηα 

εγθιήκαηα πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ άξζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ εγγπήζεσλ 

ηνπ απνξξήηνπ. Σέινο πξνηείλεηαη λα ζεζπηζηεί αξκνδηφηεηα 

παξέκβαζεο ηνπ ΔΡ φηαλ ην δεκνζηεπκέλν πιηθφ εκπίπηεη ζηελ 

δηθαηνδνζία ηνπ. Δδψ ην πξάγκα πεξηπιέθεηαη δηφηη αθνξά ζε εθπνκπέο 

radiocast θαη webcast γηα ηηο νπνίεο δελ ζα απαηηείηαη άδεηα απφ ην ΔΡ 

θαη ζα ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΣΣ.  

ε θάζε πεξίπησζε είλαη πξνθαλέο φηη ην δηαδίθηπν αληαλαθιά αιιά 

θαη δηακνξθψλεη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Η ρξήζε ηνπ 

πξνυπνζέηεη ζπλερή εθπαίδεπζε ελψ ε νπνηαδήπνηε λνκνζεηηθή 

πξσηνβνπιία εθδεισζεί ζα πξέπεη λα ζέβεηαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο 

δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ην ζπληαγκαηηθφ πιαίζην πνπ 

θαηνρπξψλεη ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ην απφξξεην ηεο 

επηθνηλσλίαο. Δίλαη ζαθέο φηη ν έιεγρνο (θξαηηθφο ή ηδησηηθφο) επί ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ δηαθηλνχκελνπ  πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, δελ ηαηξηάδεη 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ θαη νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηελ παξαβίαζε 

δηθαησκάησλ ησλ ρξεζηψλ. Η κφλε απνδεθηή θξαηηθή παξέκβαζε ζα 

πξέπεη αθελφο λα αθνξά  ζηελ πιηθή ελίζρπζε ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο 
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 Οη πιεξνθνξίεο αληινχληαη απφ ην www.elwyer.gr (Μάηoο 2008).  
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ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη αθεηέξνπ λα επηδηψθεη ηελ πάηαμε 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο.          

  

           

               

 


